
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 07 вересня 2018 року Миколаїв № 161-р 

 
 

 

Про нагородження з нагоди свята – 

Дня фізичної культури і спорту  

 
 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної  ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної  

ради  від 29 березня  2013 року № 34, враховуючи клопотання відділу з питань 

фізичної культури і спорту Миколаївської обласної державної адміністрації, 

згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради та 

з нагоди свята - Дня фізичної культури і спорту: 
 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий  внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту в 

Україні та за її межами, виховання підростаючого покоління, високу 

професійну майстерність,  значні досягнення у вітчизняному спорті:  

 

ДРОЗДА 

Івана Івановича 

- майстра спорту України, тренера з карате 

Миколаївської обласної організації  

ФСТ "Динамо" України 

 

КАЛИНЧЕВА 

Павла Кузьмича 

- тренера-викладача обласної спеціалізованої 

дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву з вітрильного спорту 

"Обласний яхт-клуб" 

 

МАЛОГО  

Леоніда Вікторовича 

- тренера, арбітра національної категорії з 

футболу Миколаївської обласної організації  

ФСТ "Динамо" України 

 

ПАРХОМЕНКО 

Наталю Станіславівну 

 

- вчителя фізичного виховання відділення 

гандболу Миколаївського вищого училища 

фізичної культури 
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ПОЛЯКОВА 

Сергія Володимировича 

 

- голову Первомайської міської організації  

ФСТ "Спартак". 

БОРТНИКА 

Миколу Миколайовича 

 

- міжнародного майстра з шахів, спортсмена 

Миколаївської обласної дитячо-юнацької 

спортивної школи "Обласний шахово-

шашковий клуб" ім. М.В.Шелеста 

 

КОВПАК 

Аллу Вікторівну 

 

- тренера-викладача Миколаївської 

спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву з 

легкої атлетики 

 

ПЕН 

Лі Міна 

 

- міжнародного майстра з шахів, спортсмена 

Миколаївської обласної дитячо-юнацької 

спортивної школи "Обласний шахово-

шашковий клуб" ім. М.В.Шелеста. 

 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий  внесок у 

розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту в Україні та за її межами, 

високу професійну майстерність, значні досягнення у вітчизняному спорті: 

 

БУДОВІЦЬКІЙ 

Олені Іванівні 

 

- вчителю фізичного виховання відділення 

велоспорту  Миколаївського вищого 

училища фізичної культури 

 

ГУРІНУ 

Юрію Володимировичу 

 

- вчителю фізичного виховання відділення 

важкої атлетики Миколаївського вищого 

училища фізичної культури 

 

МОСЕНЗОВУ 

Михайлу Леонідовичу 

 

- майстру спорту України міжнародного 

класу з вітрильного спорту обласної 

спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву з 

вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб" 

 

МОСКАЛЕНКО 

Наталії Іванівні 

 

- вчителю фізичного виховання відділення 

дзюдо Миколаївського вищого училища 

фізичної культури 

 

ПИГИДІ 

Петру Михайловичу 

 

- директору Арбузинської дитячо-юнацької 

спортивної школи Арбузинської районної 

ради Миколаївської області 
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ХОЗЯІНОВУ 

Григорію Борисовичу 

- тренеру-викладачу з тхеквондо 

Миколаївської дитячо-юнацької спортивної 

школи № 2. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради          В. МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


